
Statut Fundacji „Młody Przemysł” 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Fundacja Młody Przemysł, zwana dalej: Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 

1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 
2. Fundacja została ustanowiona przez Przemysłową Akademię Rozwoju spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, zwaną dalej: Fundatorem, aktem notarialnym 
sporządzonym przez notariusza Bożenę Porębską-Musselmann w kancelarii notarialnej w 
Warszawie, ul. Goraszewska nr 31 lok. 12, w dniu 29 maja 2019 r. 

 
§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. przedsiębiorczości i technologii.  
 

§ 4 
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do 
realizacji celów Fundacji. 
 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 5 
Celem Fundacji jest działalność edukacyjno-zawodowa, z elementami działalności kulturalnej, 
szczególnie w zakresie wspierania kluczowych kompetencji młodzieży, celem ich promocji i pomocy 
im w rozwoju kariery zawodowej.  
 

§ 6 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a. stwarzanie warunków i rozwój kluczowych kompetencji młodzieży zwiększających ich aktywność 
edukacyjną, zawodową, kulturalną i społeczną; 

b. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową, w szczególności osób młodych, jeszcze 
uczących się, stojących na początku swojej kariery zawodowej; 

c. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
d. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
e. prowadzenie inicjatyw zachęcających ludzi do aktywności edukacyjnej, zawodowej, kulturalnej 

lub społecznej; 
f. organizowanie, prowadzenie i wspieranie rozwoju poradnictwa zawodowo-osobowego i 

edukacyjno-społecznego; 
g. organizowanie i prowadzenie działań m.in. takich jak seminaria, konsultacje, pogadanki, 

szkolenia, warsztaty, wykłady, zgodnych z celami Fundacji; 
h. integrowanie edukacji z biznesem, podejmowanie działań zmierzających do optymalnego 

dopasowania kompetencji absolwentów do wymagań pracodawców oraz umożliwianie 
dwustronnego transferu wiedzy pomiędzy biznesem a edukacją; 

i. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych wpierających młodych w rozwoju ich kariery 
zawodowej; 

j. podejmowanie działań na rzecz rozwoju systemu edukacji i dostosowania go do wymagań 



przedsiębiorców, szczególnie z branży przemysłu; 
k. opiniowanie, występowanie z wnioskami, udział w konsultacjach społecznych, w obszarach 

związanych z celami Fundacji; 
l. tworzenie klubów aktywności, ośrodków edukacyjnych, doskonalenia zawodowego; 
m. inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie objętym celami Fundacji, 
n. działalność wydawniczą i prowadzenie serwisów, stron i portali internetowych; 
o. upowszechnianie wiedzy za pomocą nowoczesnych mediów, techniki informatycznej, 

telekomunikacyjnej, socialmedia; 
p. organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych i niematerialnych, 

inicjatyw objętych celami Fundacji; 
q. wspieranie inicjatyw i projektów zewnętrznych zgodnych z celami Fundacji, 
r. współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i 

fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, w kraju i za 
granicą zainteresowanymi realizacją celów Fundacji, 

s. współpracę z placówkami oświatowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi i organizacjami społecznymi, 
w kraju i za granicą; 

t. współpracę z mediami publicznymi i komercyjnymi w zakresie działań zmierzających do realizacji 
celów Fundacji; 

u. organizację i przeprowadzanie konkursów, plebiscytów, wyłaniających najciekawsze inicjatywy w 
zakresie misji Fundacji; 

v. organizację i inicjowanie akcji społecznych; 
w. wspieranie i propagowanie talentów i twórczości młodzieży i osób dorosłych; 
x. wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz konsultacje merytoryczne, związane z programami i 

projektami Fundacji. 
y. działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki; 
z. upowszechnianie i promowanie osiągnięć naukowych, działalności badawczo-rozwojowej i 

popularyzatorskiej; 
aa. prowadzenie własnych badań naukowych;  
bb. prowadzenie szkoleń i działalności eksperckiej;  
cc. wyróżnianie osiągnięć młodych; 
dd. monitorowanie przebiegu procesów i zjawisk zachodzących w szkolnictwie wyższym oraz na 

styku nauki i gospodarki; 
ee. promowanie i podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków współpracy w obszarze badań 

i rozwoju; 
ff. współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką nauki i 

szkolnictwa wyższego; 
gg. organizowanie konferencji, seminariów, wydawanie publikacji, tworzenie platform 

umożliwiających kontakty środowiska nauki ze sferą biznesu, w celu zarówno wykorzystania 
zdobyczy nauki w biznesie, jak i zdobycia wsparcia biznesu dla rozwoju nauki.   

 
§ 7 

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących 
realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową  w stosunku do działalności statutowej.  
 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 8 
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset 

złotych), wniesiony w całości przez Fundatora, tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki 
finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.  

2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).  
 

§ 9 
1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a. darowizn, spadków, zapisów, 
b. dotacji i subwencji od osób prawnych, 
c. zbiórek publicznych, 



d. majątku fundacji, 
e. odsetek i lokat bankowych, 
f. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.  

 
Rozdział IV. Władze Fundacji 

 
§ 10 

1. Władzami Fundacji są: 
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej: „Zarządem”, 
b. Rada Fundacji. 

2. Organem doradczo - honorowym jest Rada Programowa.  
 

Rada Fundacji 
§ 11 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z 1 do 3 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada 

Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 
3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady 

Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady 
Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie 
przez pozostałych członków Rady Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek: 
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej, 
c. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu, 
d. śmierci członka. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie. 
 

§ 12 
Do zadań Rady Fundacji należy: 

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji, 
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium, 
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, 
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 
g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

organów. 
 

§ 13 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, 

zgłoszony na piśmie. 
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności 

co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie 
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.  

4. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o 
szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady 



lub przynajmniej dwóch jej członków. 
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni 

od daty zgłoszenia wniosku. 
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady Fundacji dysponuje jednym głosem. 
7. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady lub członek Rady Fundacji przez niego 

wskazany. 
 

Zarząd Fundacji 
§ 14 

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na 
pięcioletnią kadencję.  

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejny skład jest wybierany przez Radę Fundacji. 
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej, 
c. śmierci członka Zarządu, 
d. odwołania przez Radę Fundacji. 

5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę Fundacji przed 
upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady 
Fundacji. 

6. Zarząd Fundacji może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.  
 

§ 15 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
b. realizacja celów statutowych, 
c. sporządzanie planów pracy i budżetu, 
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
g. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu, 
h. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji. 

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności 
Fundacji. 

 
§ 16 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w 

przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym 
spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku 
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

 
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

 
§ 17 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest 
każdy członek Zarządu samodzielnie. 



 
Rada Programowa 

 
§ 18 

1. Zarząd uchwałą może powołać Radę Programową, która będzie organem doradczo-honorowym. 
2. Rada Programowa składać się będzie z 1 do 10 członków. Rada Programowa wybiera spośród 

swoich członków Przewodniczącego Rady Programowej. 
3. W Radzie Programowej zasiadają osoby o ugruntowanej pozycji społecznej, sympatyzujące z 

Fundacją i wspierające ją swym prestiżem.  
4. Rada Programowa działa w oparciu o Regulamin Rady Programowej, który określa kompetencje, 

tryb działania i pracy Rady Programowej, sposób podejmowania uchwał przez Radę Programową, 
prawa i obowiązki członków Rady Programowej. Regulamin Rady Programowej sporządza i  
zatwierdza Zarząd.  

5. Członków Rady Programowej na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla 
rozszerzenia składu Rady Programowej, powołuje swą decyzją Zarząd. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Programowej i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Radzie Programowej może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
jednogłośnie przez Zarząd. 

7. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek: 
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Programowej, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej, 
c. odwołania, o którym mowa w punkcie 6. niniejszego paragrafu, 
d. śmierci członka. 

 
Rozdział V. Działalność gospodarcza Fundacji 

 
§19 

 
1. Zakres działalności gospodarczej Fundacji może obejmować: 

a. Działalność wydawniczą ,  
b. Działalność związaną z oprogramowaniem,  
c. Działalność usługą w zakresie informacji,  
d. Działalność doradczą, 
e. Działalność w zakresie reklamy,  
f. Działalność profesjonalną naukową i techniczną,  
g. Działalność związaną z zatrudnieniem, 
h. Działalność usługową związaną z administracyjną obsługą biura,  
i. Działalność związaną z organizacją pozaszkolnych zajęć,  
j. Wynajem nieruchomości, 
k. Działalność prawniczą, księgową, 
l. Dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, 
m. Działalność związaną z działaniem szkół zawodowych, z wyłączeniem szkół policealnych, 
n. Badanie rynku i opinii publicznej, 
o. Działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
p. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting i podobną działalność. 

 
2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności, określonej w powyższym 
przedmiocie działalności Fundacji, z mocy przepisów szczególnych wymagana jest koncesja lub 
zezwolenie, Fundacja będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub 
zezwolenia. 

 
Rozdział VI. Postanowienia końcowe 



 
§ 20 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności 
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych 
w akcie założycielskim. 
 

§ 21 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
 

§ 22 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. przedsiębiorczości i technologii.  
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 
 
 
 

_________________ 
W imieniu Fundatora - Przemysłowej Akademii Rozwoju sp. z o.o. 

Barbara Pęczalska 
 


